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Kattens år
Så blev endnu et spændende nummer af Horoskopet
klart, og du kan glæde dig til de mange gode artikler. Dette nummer udviklede sig undervejs til at blive et temanummer om katte – inspireret af Bent Fabricius-Bjerres (BFB) bortgang og hans berømte hit
AlleyCat. Han slog igennem i USA i 1962, da AlleyCat drønede ind på 7. pladsen på den prestigefyldte amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Læs
mere om BFB i nekrologen. Vi bringer mere om
katte bl.a. horoskopet på musicalen Cats, der passende kunne omdøbes til en ’misical’ eller en ’musicat’. Vi tager forskud på 40-års jubilæet for Cats urpremiere i London i 1981 – og hylder Andrew Lloyd
Webbers 50-års jubilæum som 'musical-creator'. Han
debuterede med Jesus Christ Superstar i 1971
Da vi sidste år bragte en artikel om hunde, var det
dengang meningen, at en lignende om katte skulle
komme lige efter, men pga. pladsmangel har vi desværre måttet udskyde katteartiklen gang på gang.
Men nu er den der – og sammen med den et par afsnit om, hvilken slags kat/hund, man skal vælge.
Men nu nok om katte.
Fra Derek Seagrief kommer 2. del af artiklen om
Lykkepunktet (1. del blev bragt i nr. 2/2020), og
Holger Stavnsbjerg har brugt den esoteriske astrologi på situationen i Rusland, som må siges at være
højaktuel netop nu.
Micho Frost har skrevet en historisk artikel om
skiftet fra jordelementet til luftelementet, som sker
til december. Og Aase Kærgaard beskæftiger sig i
den Astrologiske Udkigspost med samme emne,
men fra en anden vinkel. Aase bruger her personlige horoskoper samt esoterisk tolkning.
Lars Thor Smith har være helt usædvanlig produktiv med artikler til dette nummer – hele 4 af slagsen. Dels en artikel om den spirituelle side af Mars, –
en om Viljens jomfruelige frugt, – en kort præsentation af hans nye bog 'Månefaseastrologi' og en om
digterne Michael Strunge og Yahya Hassan, som
havde så meget mystik omkring sig, at der faktisk er
til flere artikler. Vi slutter dog serien af for nu, selv
om dødsårsagen er forblevet en gåde. Jeg tør dog
godt sætte punktum for spekulationerne og tolke
hans horoskop derhen, at afslutning på Hassans liv
skyldtes en uheldig kombination af indtagelse af medicin og stof(fer) samtidig. Det ville i hvert fald kunne passe på det progressive horoskop med transit

Neptun tæt på Saturn, så den fysiske og den ikke-fysiske verden på den måde mødtes. Desuden var
Neptun i spænding til Merkur, som fortæller lidt af
det samme.
Er du til Tarot, så får du også en rigtig god artikel
om astrologi og tarot med i ’købet’. Benja Frederiksen skriver om Eneboeren – Jomfruen.
Og der er endnu mere Tarot under anmeldelser.
Det handler om en nyskabelse, nemlig en Tarotkalender for 2021. Forfatteren og tarotlæggeren Kirstine Hedrup har lagt tarot, så der er forudsigelser for
hver uge i det kommende år. Kalenderen har smukke illustrationer af Robin Haslund Buch, og kalenderen er udgivet af Forlaget Galaxen. Det er første
gang i Nordeuropa, der udgives en sådan kalender,
og der er masser af plads til noter, så den kan også
bruges som dagbog og almindelig aftalekalender.
Der er tale om en ugeplanner for 2021, som vi venter os meget af, og som allerede nu er i handelen.
Køb den i AstrologiHusets shop.
Selvfølgelig bringer vi som vanligt en masse Lightstof om kendte mennesker. Ligeledes bringes de daglige aspekter og kvartalshoroskoperne, Rigets tilstand, diverse anmeldelser med meget mere.
Vi er i fuld gang med at filme en serie læringsvideoer om astrologiens grundbegreber. Vi tolker som
et led i læringen nogle eksempelhoroskoper. Undervisningsserien vil blive fulgt op af en telefonservice
med hurtig tolkning af horoskoper via hurtig direkte besvarelse af spørgsmål fra folk (Speedspacing kalder vi det). Dette tiltag vil I selvfølgelig høre meget
mere om.
I anledning af, at efterårets messe i Forum/ØksneHallen er aflyst, har AstrologiHuset arrangeret sin
egen minimesse den 2.-3. oktober. Se informationen
i Aktivitetslisten og følg med i ugebrevet og på bloggen.
Vi har stiftet en ny, spirituel bogklub, der hedder
Galaxen som vores forlag. Klubben sælger typisk bøger til ca. 100 kr. under normalprisen. Nogle gange
lidt mindre, men på nogle er der op til 200 kr. i rabat. Klubben fører astrologibøger og spirituelle bøger. Der er allerede 10 fine tilbud, og 20 nye på vej.
Hold øje med den produktive klub og find den her:
https://astrologi.dk/vare-kategori/bogklub/
Velkommen til endnu et spændende nummer af
Horoskopet.
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Hold dine foredrag og kurser i AstrologiHuset, Teglværksgade 37, 4.th., 2100 København Ø og
få 3 store fordele. For en pris af 300 kr. + moms får du: Aktivitetslisten (4.000 ekspl.), Horoskopet (3.000 ekspl.) og kommer på internettet og Facebook!
Ring 36 45 05 45 – mail: inger@astrologi.dk – www.astrologi.dk

Astrologisk Selskab
Foredrag, cafeer og astrologisk
meditation
Følg med på opslagstavlen i AstrologiHuset og på hjemmesiden:
www.astrologiskselskab.dk
Astrologisk Museum
Kontakt os for fremvisning,
tlf. 3645 0545
www.asmu.dk
Clairvoyant Håndlæsning
v/Den Islandske Håndlæser Sigridur
Arr. Håndlæserskolen
www.sigridur.dk
Ring og bestil tid på
Tlf. 20 84 30 08

Oktober
Fredag og lørdag 2-3/10
AstrologiHusets minimesse
Vi afholder minimesse disse dage
med prøvebehandlinger og åben
boghandel med tilbud.
Send mail til karl@astrologi.dk og tilmeld dig astrologi, clairvoyance,
håndlæsning, drømmetydning eller
tarot. Skriv dit foretrukne tidspunkt
for din minisession til 200 kr. stk., så
sender vi information til dig om mødetid.
Fredag den 2. oktober kl. 14.00:
Foredrag om astrologi ved Karl Aage
Jensen
Fredag, den 2. oktober kl. 16.00:
Foredrag om drømmetydning ved
Jette Thomsen.
Tilmelding nødvendig til begge foredrag som er gratis.
Send en mail til karl@astrologi.dk

Lørdag-søndag 31/10-1/11
Workshop ”Entry & Exit –
Your Birth & Death Horoscope”
v/Derek Seagrief
Se artikel i dette nummer af
Horoskopet.
Yderligere oplysninger fås ved at
skrive til derek@seagrief.com

November
Onsdag 21/10 kl. 18.00-20.30
Fra sygdom til helbredelse
Foredrag v/psyke-, krop- og helbredsterapeut og Chok Release
Master Dorte Trønninge.
En aften, hvor jeg vil fortælle, hvilke
konflikter der ligger bag vores symptomer, bl.a. gigt og ledsmerter, irriteret tyktarm, eksem, blodtryk, søvnbesvær m.m.
Min egen helbredelse og hvad man
selv kan gøre.
God idé at medbringe papir og pen.
Der serveres kaffe/the, vand og småkager i pausen.
www.psykeoghelbred.dk
Billetter kan købes via
www.billetto.dk
Billetpris 150 kr.
Fredag 6/11
kl. 19.00-22.30
Lør-søn 7-8/11
kl. 10.00-18.00
Kursus i Reiki-healing I
På blot en weekend lærer du
en healingmetode, der virker
Arr.: Hanne Fritzbøger
www.reiki.dk
hanne@reiki.dk

Tlf. 48 30 13 61
Pris: 2.000 kr. inkl. moms
Fredag 20/11
kl. 19.00-22.00
Lør-søn 21-22/11
kl. 10.00-18.00
Reiki Healing 1. grad
Lær en enkel og effektiv metode til
at heale dig selv og begynd rejsen
mod dit fulde potentiale.
Du lærer også grundteknikkerne til
at behandle andre.
Kurset kræver ingen forudsætninger. Alle kan være med.
Der undervises efter den oprindelige
Japanske metode.
Arr: Reikimester Myanne Luxn
www.originalreiki.dk
mamathine@gmail.com
Pris: 2.000 kr.

Husk AstrologiHusets
minimesse
fredag-lørdag 2.-3. oktober
Gratis foredrag om astrologi
og om drømmetydning.
Minitydning i Astrologi, Tarot,
Drømmetydning, Clairvoyance
og Håndlæsning
Tilmelding til
karl@astrologi.dk

Brug gerne vores facebook side til
dine arrangementer

Ønsker du gratis abonnement på søndagsbrevet, så tilmeld dig på www.astrologi.dk
På AstrologiHusets blog, https://astrologi.dk/blog/ kan du læse om nyheder, astrologi, horoskoper m.m.
samt væsentlig opdatering af Rigets tilstand.

ANNONCER I HOROSKOPET
Forhandles af Matas og helsekost
samt netbutik www.human-balance.dk

REUMAZALL
Naturlig hjælp til din sundhed
Styrker muskler og led samt understøtter mave/tarm kanalens sundhed.
Støtter hjerte/kredsløb og hjælper til at bevare en sund
lunge- og vejrtrækningsfunktion.
Koncentrat af Boswellia,
Gurkemeje og Sort Peber.

HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk

Se mere på human-balance.dk

Clairvoyance / Charlottenlund
Har du brug for et kærligt skub?

Raphaels Ephemeride 2021
Den uundværlige efemeride
Pris 119,- kr. + evt. porto
Den kan bestilles på www.astrologi.dk

Lyset er der altid, selv når udfordringerne overskygger
Kontakt clairvoyant, medie og
healer Inga Larsen
Ring 41 43 98 51
ingalarsen1007@hotmail.com

Udkommer hver måned
Spændende læsning om astrologi og horoskoper
www.stjernerne.dk
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DRØMMETYDNING
Med clairvoyant vejledning
Ønsker du at forstå, hvad du drømmer?
Drømme - en hjælp til selvhjælp. Ved brug af clairvoyance og 29 års erfaring,
kan jeg professionelt hjælpe dig med at forstå dine drømme.
s Telefonkonsultation, coaching, kurser og foredrag
s 1-årig uddannelse i drømmetydning
drømmetydning for
for dig,
dig, som
som vil
vil bruge
bruge
det professionelt, eller til personlig og spirituel udvikling
s Forfatter til bogen “Drømmenes Kraft” (Sphinx forlag)

mail@hellehewau.com

Mirza Mølgaard
29 års erfaring
SAB-certificeret
Mirza Mølgaard s tlf. 46 15 16 48 s www.mirza-molgaard.dk

Læs referencer på www.mortenkrabbe.dk

AYURVEDA
X CBT
X HEALING
X MASSAGE

Prøv
pulsdiagnose

X

Et redskab til kost,
livsstil, fysiske,
psykiske og åndelige
problematikker

Netbutik med
stort udvalg i
Ayurvediske
produkter

Personlig
henvendelse på
tlf. 40 74 74 67

HUMAN BALANCE Aps · Tlf. 40 74 74 67 · mail: info@human-balance.dk

Clairvoyanceskolen

ASTROLOGISAMTALE
Bliv klogere på hvordan du kan udfolde flere af dine iboende muligheder.
Bestil en astrologisamtale med
psyko-astrolog Sune Andersen.
Du går hjem med en plan til at
komme videre i dit liv.

w w w. l y s e t s k i l d e . d k

SKOLE FOR BEVIDSTHEDS ASTROLOGI

v/Maya Fridan
Uddannelse til
professional clairvoyant.
Højt fagligt niveau, erfaring og etik.
Masterclass for professionelle
clairvoyante som ønsker at
skærpe deres evner.
Tlf. 40 46 48 40

post@clairvoyanceskolen.dk
www.clairvoyanceskolen.dk
www.maya-fridan.dk

Hold 1. start tirsdag 26. januar 2021 – kl 17-20
Hold 2. start lørdag 30. januar 2021 – kl 10-14
Vindingevej 35, 2700 Brønshøj
Tilmelding på 9383 0360 eller mail: ccrs@resen.dk

www.camille-cecillie-resen-steenstrup.dk

Få et anderledes

helbredstjek!
IRISANALYSE (Kroppens ubalancer kan ses i øjet)
AKUPUNKTUR (Behandling – moderne laserudstyr)
HOMØOPATI (Naturmedicin af planter og mineraler)
ZONETERAPI
Heilpraktiker Jørgen Nonnegaard
Tysk eksamineret naturmediciner
Klinik i AstrologiHuset, Teglværksgade 37.4, 2100 Ø
samt Bystævnet 25, 5792 Årslev, Fyn, tlf. 65 99 16 84
www.nonnegaard.dk
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Raphaels Ephemeride
2021
Den uundværlige efemeride
Pris 119,- kr. + evt. porto
Den kan bestilles på www.astrologi.dk
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ASTROPEUTEN
PRØV AT FÅ LAGT HOROSKOP PÅ EN NY MÅDE!
Ønsker du at gå i dybden med dit horoskop, så prøv min store horoskoptype,
“Fødselshoroskop de luxe“!
Den metode, jeg bruger, ser fødselshoroskopet som et frø – og det, der gror af frøet,
er dit konkrete livsløb! Horoskopet er samlet inclusive 3-4 samtaler. Desuden har jeg
udviklet en metode, der stiller skarpt på Saturn-Pluto-konjunktions betydning.
Se hvad dette aspekt kommer til at betyde for netop DIG!
Se mere paa www.astropeuten.com, linket Horoskoptyper/Fødselshoroskop de luxe
og Vidnedsbyrd, med reaktioner fra nogen af dem, der har prøvet dette og andre af
mine horoskoper. Kontakt: astropeuten1909@gmail.com

ENGLE · TAROT · ORAKEL · TERNINGER
Vi fører stort set alle engle-, tarot- og orakelkort på dansk

Fantastiske
terninger
giver dig svar – og
du lærer samtidig
astrologi

ALLE
T
OH-KOR U
FØRES N

Brug astroterningerne som orakeleller tarotkort
Med dansk manual

Astrologisk Boghandel og astroshoppen: www.astrologi.dk
SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDENFOR ASTROLOGI
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FOR FØRSTE GANG I NORDEUROPA

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021

Tarotkalenderen er skrevet af
Kirstine Hedrup og krydret – i
ordets bedste forstand - med de
smukkeste Art Nouveau inspirerede illustrationer af kunstneren
Robin Haslund Buch.

Så har du brug for den ﬂotteste
kalender for 2021, til dig selv
eller til gave, så bestil den nu.

Kirstine Hedrup
Robin Haslund Buch

Denne luksuriøse kalender indeholder:

• 52 ugentlige tarotoplæg, lagt med
Rider Waite tarotkort
• Over 50 smukke illustrationer, deriblandt stjernetegnene
• 240 sider
• Hardback med guldtryk
• Bogmærkesnor i guld
• Tider for ny- og fuldmåne for 2021-22
• God plads til notater - kan bruges som
dagbog
240 sider. Indbundet. Kun 199 kr.
Forlaget Galaxen

AstrologiHuset . Teglværksgade 37 . 2100 Kbh. Ø . Tlf. 3645 0545 . www.astrologi.dk/shop
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SKANDINAVIENS STØRSTE BOGHANDEL INDEN FOR ASTROLOGI

AstrologiHusets
Boghandel
En verden af inspiration.
Besøg os og se på det spændende
udvalg eller ring/skriv
efter det, du søger.

l Bøger

l Religiøse statuer

l Cd

l Bekymringsdukker

l Dvd

l Englekort
l Tarotkort
l Ikoner

l Buddhaer

l Penduler

l Æteriske olier

l Personlige eventyrbøger

til børn
... og meget mere

Vi skaffer alle bøger hjem
Husk også AstrologiHusets Antikvariat med mange
brugte bøger til billige priser
Vi fører alle produkter fra Fønix Musik og
Fønix Living

AstrologiHuset . Teglværksgade 37, 4.th. 2100 Kbh. Ø Tlf. 36 45 05 45 astrologi@astrologi.dk ww.astrologi.dk
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NMELDELSER

Redigeret af Leif Brammer

ALLE BØGERNE KAN KØBES I ASTROLOGIHUSET

N Y TA B E L I I N T E R N AT I O N A LT F O R M AT
Ikke alene indeholder bogen de
nødvendige zone- og sommertider
gennem tiden for hele kloden. JB
gennemgår også de anvendte kalendere gennem tiden og helt frem
til nutiden, samt hvornår deF enkelte
lande skifter fra den julianske til
den gregorianske tidsregning – en
proces der kloden over strækker sig
over flere hundrede år.
Til slut er er her en samlet opstilling over bogens indhold. Læg ikke
mindst mærke til det sidste punkt,
nemlig en transittabel (efemeride),
der løber fra år 1700-2200. Man
sparer altså også indkøb af dyre
efemerider.
– Og til slut et tilbud til dig, der vil
læse en artikel om Jan Borregaards
store arbejde (bag om bogen). Send
blot en mail til karl@astrologi.dk

Alle tiders bog

l Gennemgang af anvendte kalen-

Jan Borregaard
412 sider, indb., 399,00 kr.
Museum Astrologicum

dere gennem tiden op til nutid

Titlen er ikke det mindste misvisende. Det skulle da lige være brugen
af ordet ’bog’. Det er nærmere en
tabel, som er et nødvendigt værk
for alle astrologer, især dem, der er
interesseret i historien og i at udarbejde korrekte horoskoper for begivenheder, der går tilbage i tiden.
Der er tale om et monumentalt
værk, som er det mest omfattende
af sin art. Udgivelsen har krævet
flere årtiers arbejdsindsats og fortjener derfor stor ros og anerkendelse. Forfatteren Jan Borregaard,
der er kendt for mange væsentlige
astrologiske udgivelser gennem tiden, har bedrevet en indsats af historiske dimensioner, også internationalt set.
Der er tale om både en bog og en
tabel, som er et veritabelt overflødighedshorn af materiale, der formeligt strømmer brugerne i møde.

60

HOROSKOPET • NR.4 / 2020

l Kalendere og kalenderskift, zo-

ne- og sommertider op til 2020
for hvert land i hele verden på
nær USA
l Opstilling for hver verdensdel

med tilhørende lande i alfabetisk
orden samt indeks herfor
l For større lande (fx Canada, Rus-

land, Mexico, Brasilien) en opdeling i ‘kommuner’ el. lign.
l Zone- og sommertidsgrænser il-

lustreret med 90 farvelagte kort
l Landeregister for hurtigt opslag

l Samtlige tabeller til horoskopets

opstilling og korrektion
l Transittabel opstillet for hver

måned fra år 1700-2200.

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021

Kirstine Hedrup
Robin Haslund Buch

Tarotkalender
Ugeplanner for 2021
Kirstine Hedrup og Robin
Haslund Buch
240 sider, 199,00 kr.
Forlaget Galaxen
Et epokegørende dansk
værk har set dagens lys!
For første gang er der udgivet en Tarotkalender på
dansk. Det er en ugekalender som er skabt af to
danske kunstnere Kirstine
Hedrup og Robin Haslund
Buch.
Kalenderen indeholder
i alt 52 ugentlige tarotoplæg, hvor Kirstine Hedrup
giver et bud på tolkning
af disse. Alle oplæg er illustreret ved Rider Waite
kortene. Der er trukket fire kort for hver uge som
indeholder følgende tolkninger:
Situationen – overskriften for ugen
Indflydelse/påvirkning –
hvad går ind og blander
sig i situationen
Udvikling – hvor er vi på
vej hen?
Det gode råd – hvordan
man hver uge kan håndtere de udfordringer, vi
møder.
Ved hver uge er der god
plads til personlige noter
og en bogmærkesnor af
guld, som gør det nemt at
slå op på dagens dato.

Det er en meget luksuriøs kalender med guldtryk samt Robin Haslund
Buchs smukke Art Nouveau-illustrationer relateret til årets måneder samt
alle 12 stjernetegn. Desuden indeholder kalenderen årets ny- og fuldmåner.
Både Tarotkalenderen
og Rider Waite-kortene
købes i AstrologiHuset.
Benja Frederiksen, FAS

Esoterisk astrologi og
symbolik
Ove Rosmon
406 sider, 325,00 kr.- stort
format.
Academia Astrologica
I rækken af udgivelser, der
belyser astrologiens udvikling i Danmark gennem de
seneste hundrede år, får vi
her mulighed for at stifte
bekendtskab med et virkeligt hovedværk. Oprindelig var der tale om to bøger: ’Esoterisk astrologi og
symbolik’ og ’ Livets gåde’,
som udkom med 12 års
mellemrum i 1934 og 1946.
Men de udgør tilsammen
ét værk.
I sit forord gør Ove Rosmon det klart, at bogen er
blevet til i en søgen efter
sandheden. Men at det naturligvis ikke er muligt for
det enkelte menneske at
kende hele sandheden,
men at enhver må søge
med et ærligt sind og et
oprigtigt hjerte.

Rosmon havde i 1930
meldt sig ind i Teosofisk
Forening, og man mærker
klart inspirationen fra teosofien. Rosmon understreger, at man skal gå kritisk
til alle tekster i sin søgen.
Det handler ikke om at
tro, men om at mærke i sit
inderste, hvad der er
sandt.
En stor inspirationskilde
ud over teosofien er Biblen, en anden er hinduernes Tattwa-lære, og en
tredje er Gerald Masseys
ægyptologi.
Ove Rosmon kommer
vidt omkring i sin søgen
efter Universets sammenhænge. Han nævner i sit
forord til denne bog ikke
nogen direkte kilde til
astrologien. Men fra en
tidligere udgivelse ved vi,
at Alan Leo har været væsentlig.
Det omfattende stof er
formidlet i et levende og
enkelt sprog, og kapitlerne kan også læses hver for
sig, hvis et bestemt tema
interesserer. Ove Rosmon
har virkelig ønsket at dele
sin viden med så mange
som muligt. Dejligt at vi nu
har adgang til at studere
hans værk. – Aase Kærgaard FAS
Skriften på himlen
- og de tolv mennesketyper
Ove Rosmon
223 sider, 190,00 kr.
Academia Astrologica
I denne udgivelse præsenteres vi for Ove Rosmons
to sidste astrologiske værker, et fra 1936 og et fra
1952. Især den første bog
var allerede i sin samtid
populær. Her danner de to
værker en sammenhængende fremstilling af den
esoteriske astrologi og
tydningen af symbolernes
verden, sådan som Ove
Rosmon gennem sine omfattende og meget alsidige studier forstod den.

Bogen rummer fem kapitler. Efter en gennemgang af de tolv stjernetegns energier får vi en redegørelse for den esoteriske astrologis grundprincipper. Bogens øvrige tre
kapitler funderer over
sammenhængen mellem
den menneskelige bevidsthed og symbolernes sprog.
Et kapitel er simpelthen
et meget omfattende alfabetisk symbolleksikon. Vi
finder her symboler fra
mangfoldige
sammenhænge, fx Biblen, den nordiske og græske mytologi,
astrologi osv. Nogle symboler kræver flere siders
forklaring, fx symbolet
Adam, eller symbolet
Dommedag, andre blot en
enkelt linje. Til slut gives
eksempler på den dybere
betydning af legender og
sagn.
Der er i denne bog tale
om underholdende og inspirerende læsning, som
bestemt også har appel til
den nutidige læser.
Aase Kærgaard FAS
Astrologiens teknik
og etik
Roelf Takens
300 sider, 290,00 kr.
Academia astrologica
Endnu et genoptryk af en
gammel esoterisk astrologibog har set dagens lys.
Det er bogen Astrologiens
teknik og etik, som er skrevet af den hollandske for-

fatter Roelf Takens. Han er
nok mest kendt herhjemme som ' C. Aq. Libra' med
sin lille bog gule ved navn
'Lærebog i Astrologi'.
Bogens emner er meget
omfattende – spænder
vidt inden for astrologiens
område. Bogen er delt op i
to praktiske hovedafsnit:
symbolik og anvendelser,
som efterfølgende er opdelt i 6 mindre afsnit. En
klassisk grundbog, og dog
alligevel meget esoterisk i
sin anskuelse med referencer til både det esoteriske,
Kabbalaen, det egyptiske,
Biblen og meget mere.
I det første hovedafsnit
symbolik, får læseren en
grundig indføring i selve
astrologien. Forklaring på
hvordan man overhovedet
skal beskæftige sig med
astrologi. Opbygning af
selve horoskopet bliver
gennemgået: Grundprincippet bag horoskopets
opdeling – de 12 tegn
samt deres grundprincipper, Planeternes betydning, Aspekterne, Husene
samt Ascendantens betydning samt Tegnene. Alt
sammen krydret med stikord til tolkning og personeksempler.
I det andet hovedafsnit
anvendelser, bliver læseren ført ind i den lidt mere
komplicerede del af astrologien. Forfatteren berører emner som fx egenskaber hos mennesket (giftermål, sundhed og sygdom,
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menneskets kald, rejser
osv.). Derefter eksempel
på fixstjernernes indflydelse, og de gamle tekniker
Hyleg og Anareta.
I afsnittet progression
og transit, berøres kort
emner, som kan være lidt
ukendte for dagens astrologer, men som absolut er
givende at læse.
I afsnittet særlige astrologier, bevæger forfatteren sig ind på områder,
som ikke mange astrologer herhjemme beskæftiger sig med: Mundanastrologien (landenes horoskoper) samt interessante afsnit om medicinsk og
embryologi (befrugtning)
astrologi. De to sidste afsnit omhandler tal, klange
og farver samt Biblen.
Forpustet? Overvældet?
Det er der god grund til.
Som tidligere sagt kommer forfatteren vidt omkring i de astrologiske muligheder og emner. Omend
han ikke kommer i dybden
med alle emnerne, så er
bogen en fantastisk appetitvækker til selv at dykke
ned i de emner, som man
synes er interessante.
Benja Frederiksen
Astrologisk grundbog
Ferenc Szöllösi
267 sider, 190,00 kr.
Museum Astrologicum
Der er her tale om en genudgivelse af en grundbog,
som blev brugt i astrologiundervisningen i 1970’erne, hvor den ældre del
af de nulevende danske
astrologer tog afsæt. Den
gennemgår basisviden i
den klassiske astrologi enkelt, klart og systematisk,
og giver på den måde en
let tilgængelig adgang til
et omfattende fagområde.
I bogen får læseren et
indtryk af, hvor stort et arbejde det var at opstille et
horoskop før computerprogrammernes tid. Den
del af bogen har nu kun
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historisk interesse, men
andre dele kan stadig tjene til inspiration og indsigt, når man arbejder
med tydningen af horoskoper, selv om der naturligvis er sket en vældig udvikling i astrologien, siden
bogen udkom første gang.
Bogen kom oprindeligt i
to bind med titlen Astrologi – rigtig lært I-II. Den er
genudgivet på initiativ af
Claus Houlberg som en del
af hans utrættelige arbejde med at dokumentere
astrologiens udvikling i
Danmark. I den sammenhæng må man sige, at der
er tale om en klassiker.
– Aase Kærgaard FAS
Astrologisk
tydningsbog
Jan Borregaard
128 sider, pris 268,00 kr.
SB-forlag
Jan Borregaard giver på
bogens få sider dels en
kort gennemgang af
astrologiens historie så
langt tilbage, man kan
spore den, og dels en beskrivelse af tydningens elementer samt kombinationen af dem.
Bogen kan bruges af
den, der uden særlige forudsætninger gerne vil lære astrologien at kende på
en kort og overskuelig måde. Men den rummer også
stof til eftertanke for den
mere astrologisk kyndige.
Astrologiens udviklingshi-

storie og alle grundlæggende dele af astrologiens
værktøjskasse er med.
Ganske kortfattet kommer Borregaard også ind
på det sjælelige plan, hvor
han med udgangspunkt i
åndsvidenskaben beskriver
forbindelsen mellem astrologien og fx æterlegeme,
astrallegeme osv.
En stor styrke er bogens
talrige illustrationer, der
både er smukke, farverige
og meget klare i deres beskrivelse af de forskellige
astrologiske værktøjer. Og
i 1. del får vi billeder af hovedpersonerne i astrologiens udvikling.
Alt i alt er det noget af
en kraftpræstation at få så
megen viden med i så kort
form, samtidig med at
fremstillingen er sprogligt
klar og let tilgængelig.
– Aase Kærgaard FAS
Meditationer over tarot
Bind II
En rejse ind i kristen
hermetisme
Anonym forfatter, oversat
af danskerne Vibeke Fogh
og Tove Bahn Vejlgaard
361 sider, 279,00 kr.
Visdomsbøgerne, 2020
Bogen Meditationer over
Tarot Bind II er udkommet
maj 2020 og er det andet
bind af i alt tre. Bøgerne
handler om de 22 billedkort i Den Store Arcana også kaldet for trumferne.
Bøgerne er baseret på 22

breve - ét for hvert billedkort. Brevene er skrevet af
en fransk forfatter, som
ønskede at være anonym.
Det er disse 22 breve, som
nu er oversat af to danskere, Vibeke Fogh og Tove
Bahn Vejlgaard, og udgivet i bogform.
Bind I omhandlede de
første syv billedkort og
Bind II omhandler de næste syv i den spirituelle pilgrimsrejse: Retfærdigheden, Eneboeren, Skæbnehjulet, Kraften (Styrken),
Den hængte mand, Døden
og Besindigheden (Mådehold).
Ligesom i den første bog
tages der udgangspunkt i
den kristne hermetisme
med kristne citater og
henvisninger til Biblen,
specielt Johannesevangeliet. Bogen favner bredt
med et vidne om dybsindig indsigt og viden omkring den esoteriske skolings- og udviklingsvej,
med blandt andet emner
som mystik, psykologi, filosofi, yoga og magi for
blot af nævne nogle enkelte.
Bøgerne kan varmt anbefales, uanset om man
arbejder med tarotkort eller bare er nysgerrig efter
ny viden. Bind III forventes
af udkomme i efteråret
2020.
Benja Frederiksen, FAS
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Tegn fra oven – Universets hemmelige sprog
Laura Lynne Jackson
341 sider. 299,95 kr.
Borgen
Denne bog handler om at
forstå Universets hemmelige sprog som en gave, alle
har adgang til.
Forfatteren LLJ er et
anerkendt medium, som
her har skrevet en guide til
forståelse af de mange spirituelle budskaber, det
vrimler med i vores hverdag. Bogen handler om, at
vi kan lære at genkende
og tolke de mange budskaber, vi konstant modtager fra den anden side.
Lærer vi at genkende tegnene fra den skjulte verden, så ved vi, at vi er elsket, støttet og/eller vejledt, netop gennem disse
tegn.
LLJ bringer flere personlige beretninger på banen
i bogen, og de illustrerer
meget fint hendes synspunkter. Der er fx tale om
mystiske åbenbaringer og
synkronicitet.
LLJ skriver, at vi alle har
et lysteam omkring os,
som hjælper og støtter os i
livet og fører os ind på den
vej, som fører til at finde
meningen med livet. Dette
team består af vore nærmeste afdøde slægtninge,
spirituelle vejledere, skytsengle og den guddommelige kærlighedsenergi.
Bogen guider os til at
finde den store, universel-

le plan med vores liv. Med
dens mange eksempler på
tegn som guldsmede, kolibrier, hjorte, bjørne og
børn, giver den nærmest
en komplet tolkning af de
tegn, vi kan møde. Antallet af eksempler gør det
desuden let at overføre
tolkningen til andre tegn.
Det er virkelig en bog,
hvor man mærker de højere energier, når man læser
den – tak for den!
Kroppens sprog – selvhealing med energimedicin
Ellen Meredith
297 sider, 299,95 kr.
Borgen
Endelig en bog på dansk
om energimedicin, en sådan har mangler i flere år.
Og så er der tilmed tale
om en af de gode af slagsen. Den handler om at blive sin egen healer, hvor
man lærer at kommunikere med sin krop ved at lytte til de subtile signaler,
den hele tiden udsender
for at fortælle os, hvordan
den har det. Lytter vi ikke,
taler kroppen højere og
højere, indtil vi har forstået signalet.
Da smerter tiltager ved
at blive overhørt, er det
klogt at lytte efter de allerførste spæde signaler så ved kroppen, at der sker
noget, og forholder sig afventende for en stund.
Man kan altså undgå lidelse ved at være på forkant

og handle så tidligt som
muligt.
Forfatteren lærer os dette subtile sprog at kende
og giver læserne en dybere forståelse for kroppens
budskaber. Hun præsenterer en række energiøvelser, visualiseringer og meditationer samt introducerer desuden en proces,
hun kalder for energidialog, som er fundamentet
for, at healing kan finde
sted. Bogen er en praktisk
guide med illustrerede
øvelser (tak), som alle kan
lære, og som kan bruges
af alle.
Skab varig forandring
med EFT
Jessica Ortner
275 sider, 299,95 kr.
Borgen
Her er en ny indfaldsvinkel
til, hvordan man tackler de
uundgåelige forandringer,
livet byder på. Det kan
åbenbart ske gennem EFTteknikken, som skulle ska-

be den klarhed og lethed,
der gør det muligt at navigere i ukendt landskab på
en optimal måde. Teknikken skulle kunne eliminere
den tvivl og utryghed, der
ofte virker som en forhindring for os. Man kommer
altså trygt gennem forandringer.
EFT betyder Emotionel
friheds teknik og er en videreudvikling af tankefeltterapien. Den er baseret
på meridianlæren, kombineret med moderne psykologi og bekræftelser.

ÅRETS
BOG
Budskabet gemt i
kronen
Susan Nielsen
66 sider, 99,00 kr.
Forlaget INTU
Dette er en lille bog
helt ud over det
sædvanlige. Og så er den meget aktuel, idet den
beskriver, hvad vi skal lære af coronakrisen. Budskabet er bygget op omkring tre gange ti bud:
Hvad kan vi gøre for os selv, hinanden og Jorden? Dette budskab af guddommelig inspiration
føles virkelig, som om det kommer fra allerhøjeste sted. Det er enkelt og kan læses af alle, uanset kultur og religion. Kærligheden stråler ud af
hvert et ord. Bogen taler for sig selv og behøver
ikke yderligere beskrivelse. Tak for den!
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BK returuge 52

Personlige eventyrbøger

Mange kender vores mange fantastiske
eventyrbøger, og nu kommer nye til.

Bøgerne leveres med hard-back omslag i
A5 format og koster 199 kr.

En ny historie om blomsterfeer og en ny
historie om rejse i rummet, hvor barnet
lærer om planeterne, har set dagens lys.

l Et billede af barnet indsat i bogen – 59 kr.

Barnet bliver hovedperson i eventyret og
kan gennem bøgerne lære noget om sig selv
og andre.

Tilvalg:

l Minihoroskop indsat i bogen – 125 kr.
l Separat udvidet horoskop – 100 kr.

Har du særlige ønsker, så send os en mail:
bestilling@astrologi.dk

Der er ekstra sider i bogen, som kan bruges
til håndaftryk eller andet. Du er designeren.

AstrologiHuset
TEGLVÆRKSGADE 37, 4.th. l 2100 KBH. Ø l TLF. 36 45 05 45 l ww.astrologi.dk

